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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 – 17:20 ajournering 14:35-14:55  

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson Vice Ordförande (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
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Gunnar Fastén Ledamot (MP) 
Magnus Dagmyr Ledamot (S), tom § 26 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Bo Sandgren (S) 
Patrik Engström (S) från § 27 

 Jan-Erik Abrahamsson (S) 
Magnus Dagmyr (S)  

 

Närvarande 
ersättare: 

Per-Ivar Johansson 
Elisabet Rosengren 
Patrik Engström 
Anders Qvarnström 
Lennarth Malm 
Fadia Tareq Al Jazar 

(C) 
(S) 
(S) 
(MP) 
(L) 
(MP) 

Övriga: Susanne Andersen 
Lisbeth Sunesson 
Anneli Karlsson 
Marika Wennberg 
Christer Martinsson 
Jonas Johansson 
Linnéa Persson 
Per Ingströmer 
Christina Svensson 

Ekonom § 20, 22 
Ekonom § 20, 22 
Verksamhetsstrateg § 20, 22 
T.f. VA-chef §§ 23-25 
Projektledare §§ 23-25 
T.f. gatu- och parkchef §§ 26-31 
Utredningsingenjör § §§ 26-31 
Trafikingenjör §§ 30-33 
Sekreterare 

Utses att justera: Stig Johansson (S)  

Paragrafer: §§ 20, 22-31, 33-37 

Justeringsdatum:  2017-03-01 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
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§ 20 Godkännande av dagordning / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 22 Resultatrapport TN bokslut 2016 2015/4406 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna resultatrapport bokslut 2016. 
 
Sammanfattning 
 
Uppföljning av KF inriktningsmål 
Karlshamn erbjuder god livskvalitet 
Verksamhetsmål: Kommuninvånarna känner sig trygga (KF 1:4) 
 
Gatuenheten och trafikenheten har bidragit till måluppfyllelse genom arbete med 
erforderlig belysning på rätt platser gällande gator, vägar och gc-vägar samt ökad 
trafiksäkerhet. VA-enheten har arbetat med att bibehålla god vattenkvalitet och avlopp.  
 
Trafiksäkerhetsåtgärder som har genomförts under året är åtgärd vid Bodetorpsskolan, 
gångfartsområden längs Kungsgatan och Ronnebygatan, utbyggnad av gc-väg 
Hunnemaravägen/Rosenvägen och byggnation av ny utfart från Nyemöllevägen mot 
Strömmarondellen samt ombyggnad av infart mot Nyemöllevägen söder om McDonalds.  
 
Under året har det utarbetats en ny rutin för felanmälan av belysning mellan gatuenheten 
och KEAB. Detta ska säkerställa att 80 % av alla felanmälningar gällande belysning är 
behandlade och åtgärdade inom 6 dagar. 
 
Karlshamn är en attraktiv plats för alla 
Verksamhetsmål: En ändamålsenlig infrastruktur för ett växande näringsliv och en 
attraktiv och hållbar livsmiljö (KF 2:1)  
 
Enligt SCB:s medborgarundersökning av nöjd kundindex så är invånarna nöjda med 
kommunens vatten och avlopp. Index 80 är något lägre än föregående mätning, men 
samma som genomsnittet hos kommuner av vår storlek och något högre än snittet på 
samtliga kommuner.  
 
VA-enhetens arbete med att bibehålla god kvalitet på vatten och avlopp för Karlshamns 
kommuns invånare och företagare har stått inför en stor utmaning i och med den 
vattenbrist som uppstod i sydöstra Sverige och som även påverkat vårt vattensystem. 
Reducerad tappning av vatten från sjön Mien har måst tillgripas för att säkra vatten-
försörjningen. Detta har krävt en omfattande arbetsinsats vad gäller kontakt med 
myndigheter, media och allmänhet.  
 
Resultatet av SCB:s medborgarundersökning av nöjd medborgarindex gator och vägar är 
lägre än tidigare, men över snittet för samtliga kommuner med ett index på 57. Målet på 
index 61 har inte uppnåtts. Gatuenheten ska genomföra en beläggningsutredning 2017.  
 
Karlshamns kommun är en effektiv och innovativ organisation  
Verksamhetsmål: Kommunen omprövar och utvecklar kontinuerligt verksamheten 
utifrån uppdraget och omvärldsbevakning (KF 5:2)  



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-02-22 

sid 6 av 21 

 

 
Fastighetsenheten, städservice och driftservice har arbetet med att säkerställa 
ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler utifrån verksamheternas behov och 
kommunen som helhet. Fokus har varit att bistå verksamheterna med fastighetskompetens 
och ändamålsenliga lokaler, fortsätta med mätningar av städobjekt och kvalitet samt föra 
en fortlöpande dialog med driftservice kunder.  
 
Verksamhetsmål: Kommunen har en ekologiskt hållbar verksamhet (KF 5:4)  
Målet med att minska energianvändningen i kommunala verksamheter är uppnått gällande 
fjärrvärme och elförbrukning. Fastighetsenheten har tagit fram miljöeffektiva lösningar för 
ex energieffektivitet. 
 
Målet 50 % av fordonsparken ska vara klassade miljöbilar uppnås nästan, utfall 49 %. 2016 
fick Karlshamns kommun utmärkelse för att vara bästa biogaskommun i Blekinge.  
Målet 28 % andel inköpta ekologiska livsmedel nås inte fullt ut, utfall 26,3 %. 
Förskoleköken hamnade på 34,7 %, skolköken 27,1 % och servicehusen 22,6 %. Det är 
kostsamt att öka andelen EKO, särskilt inom äldreomsorgen. De använder en annan 
varukategori där prisskillnaden mellan konventionellt och EKO är större.  
 
Ekonomiskt resultat  
Driftredovisning 
 
TN exkl. VA har en budgetavvikelse på +5 266 tkr. Gatuenheten har låga 
vinterväghållningskostnader efter en mild vinter och järnvägsspår visar plus p.g.a. att 
upphandlingen av entreprenaden ej är klar. Förvaltningsledning, kansli och 
kostadministration har plus på personalkostnader p.g.a. tillfälliga vakanta tjänster och 
sjukskrivningar som inte är tillsatta med vikarier. Skogsförvaltningen har plus på 
försäljning inom produktionsskog. 
 
VA-enheten har en budgetavvikelse på +3 305 tkr. Detta beror på planerat överuttag av 
brukningsavgifterna som ska fonderas till projekt 1560 Reservvatten. 
 
Investeringsredovisning 
 
TN exkl. VA har under 2016 förbrukat -27,2 mnkr av årets investeringsbudget på -49,5 
mnkr. Budgetavvikelse +22,3 mnkr beror på långa leveranstider, pausade och sen start av 
projekt.  
 
VA-enheten har under 2016 förbrukat -12,9 mnkr av årets investeringsbudget på -61,0 
mnkr. Budgetavvikelse +48,1 mnkr beror på att överföringsledningen försenats p.g.a. att 
lantmäteriförrättningen drar ut på tiden, nytt vattenverk är framflyttat till 2019-2020 och 
upphandlingen för reservkraftverk blev överklagad. 
 
Över- och underskottsreglering 
 
TN exkl. VA begär -4,0 mnkr och VA begär -46,6 mnkr i över- och underskottsreglering av 
investeringar 2016. Investeringsbudgeten för fastighetsunderhåll 2017 har justerats från -
8,8 mnkr till -3,3 mnkr och mellanskillnaden på -5,5 mnkr fördelas om till driftbudgeten.  
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Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från ekonom Susanne Andersen och verksamhetsstrateg Anneli 
Karlsson daterad 2017-02-09 

 Resultatrapport bokslut tekniska nämnden 2016 
 Driftredovisning per verksamhet TN exkl. VA 2016 
 Över- och underskottsreglering inv. TN exkl. VA 2016 
 Över- och underskottsreglering inv. VA 2016 

 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonom Susanne Andersen 
Verksamhetsstrateg Anneli Karlsson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Ekonomikontoret Anette Ericsson 
Kommunstyrelsen 
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§ 23 Redovisning av utredning om nytt vattenverk 2014/484 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att uppdra åt VA-enheten att återuppta arbetet med nytt vattenverk 
 
att hos byggnadsnämnden begära att arbetet med detaljplanearbetet återupptas. 
 
Sammanfattning 
 
En lokaliseringsutredning har genomförts av specialister från konsultfirman WSP. 
 
Syftet med lokaliseringsutredningen har varit att med en systematisk metod jämföra fyra 
alternativa placeringar av ett nytt vattenverk för att identifiera vilken placering som är den 
mest lämpliga att arbeta vidare med. 
 
I lokaliseringsutredningen har även ingått påverkan av en möjlig kommande 
reservvattenledning från Mörrumsån. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från VA-chef Christer Martinsson 2017-01-19 
 Lokaliseringsutredning från WSP 2017-01-03 

 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare Christer Martinsson 
T.f. VA-chef Marika Wennberg 
Byggnadsnämnden 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 24 Vattenreglering Mien med anledning av lågt vattenstånd 2016/2404 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna fortsatt hantering enligt beslut daterat 2016-06-22.  
 
Sammanfattning 
 
Nivån i sjön Mien är fortsatt låg för årstiden så avvikelsen vad gäller tappning av vatten 
fortgår för att återställa nivån i Mien till 10-års medelvärde för gällande vecka. 
 
Presentationsmaterial presenteras som visar nuläget för vattennivån i Mien och aktuell 
tappning samt en redogörelse för hur avvikelsen hanteras mot Länsstyrelsen Kronoberg. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från VA-chef Christer Martinsson 2017-01-19 
 Delegationsbeslut 2016-06-22 Vattenreglering Mien med anledning av lågt 

vattenstånd 
 Nivå Mien 

 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare Christer Martinsson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
T.f. VA-chef Marika Wennberg 
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§ 25 Omprövning vattendom Mien 2015/4135 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
På inrådan från vår tillsynsmyndighet Länsstyrelsen Kronoberg i slutet av juni 2016 att 
skyndsamt ändra villkoret för hur tappning ska ske för att sedan arbeta vidare med 
underlaget till själva vattendomen så gjordes följande. 
 
Samråd har genomförts med myndigheter och intressenter. 24 november var sista dag för 
att lämna synpunkter efter samråden. 
 
Samrådsredogörelse skrevs och Länsstyrelsen Kronoberg skulle yttra sig om eventuell 
betydande miljöpåverkan med målsättning att lämna in en ansökan till Mark- och 
Miljödomstolen under december. 
 
I samband med detta togs ett förslag i tekniska nämnden – Förslag till delegationsbeslut för 
nytt tappningsdiagram för Mien. 
 
Vid möte med Länsstyrelsen Kronoberg i december i anslutning till deras yttrande om 
betydande miljöpåverkan framkom att en ny dom kommit som visar att vår ansökan 
gällande bara villkoret sannolikt inte skulle komma att godkännas. 
 
Detta medför att vi nu åter arbetar med inlämnande av ansökan om ny vattendom. Nya 
samråd är inplanerade. Målsättning är att kunna skicka in handlingar i april/maj 2017. Till 
vår hjälp utnyttjas expertis från WSP. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från VA-chef Christer Martinsson daterad 2017-01-19 
 
Beslutet skickas till 
Projektledare Christer Martinsson 
T.f. VA-chef Marika Wennberg 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 26 Redovisning av produktionsskogen 2016 2017/464 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna skogsredovisningen för år 2016. 
 
Sammanfattning 
 
Under år 2016 har prioriteringen och tidplanen för de skogliga åtgärderna fått ändras om 
en del. De två faktorer som påverkat detta är stormarna vi hade i början på 2016 och dåliga 
drivningsförhållanden i slutet på året.  
 
Vi planerar årets skogliga åtgärder tillsammans med vår förvaltare på Södra och hade inför 
2016 planerat att under våren genomföra gallring av barr och löv i stora områden av de 
östra delarna av Karlshamn. På grund av stormarna som drog in tidigt under 2016 fick 
dessa gallringar vänta till efter sommaren. Gallringen av löv påbörjades i augusti och 
gallringen av barr i början av oktober och fortgick till december. Eftersom gallringen 
fortgick så sent på säsongen blev det fuktigt i marken på en del ställen. För att motverka 
körskador i dessa områden fick skotaren flytta från området innan allt virke blivit utkört. 
 
De föryngringsavverkningar vi genomfört har gjorts i Långasjönäs. Här blev 
avverkningsvolymerna i föryngringsavverkningarna något mindre än planerat eftersom 
det blev stora volymer vindfällen i området. Detta resulterade i att vi avverkat mindre 
areal.  
 
2016 föryngrade vi inte några stora areal. Detta med anledning att de flesta områden som 
vi föryngringsavverkat inte blev avverkade förrän efter sommaren och de flesta 
planteringar sker under våren. Under 2017 kommer dessa områden att planteras.  
 
Under 2016 har vi även genomfört bostadsnära gallring i Korpadalsområdet och förbättrat 
några av våra skogsbilvägar.  
 
Budgetåret 2016 har skogen gett ett överskott på 608 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Linnéa Persson daterad 2017-01-31. 
 Avverkad volym 2016 
 Skogsresultat 2016 
 Budget & redovisning 2016  

 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Tf. gatu- och parkchef Jonas Johansson 
Utredningsingenjör Linnéa Persson  
Ekonom Lisbet Sunesson 
Ekonom Susanne Andersen 
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§ 27 Riktlinjer för skötseln av Karlshamns kommuns skogsinnehav 2017/403 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige upphäva skogspolicyn antagen 2009-02-02 KF § 4 
 
att anta ”Riktlinjer för skötseln av Karlshamns kommuns skogsinnehav” under 
förutsättning att kommunfullmäktige upphäver skogspolicyn 
 
att under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver skogspolicyn revidera 
riktlinjerna för skötseln av Karlshamns kommuns skogsinnehav vart femte år. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun äger omkring 1800 hektar skogsmark. Av denna areal är 700 hektar 
naturreservat och resterande yta produktionsskog och bostadsnära skog.  
Riktlinjerna för skötseln av kommunens skog sköts enligt en skogspolicy antagen av 
Kommunfullmäktige 2009-02-02 och en grön skogsbruksplan som är upprättad 2011.  
 
De dokument som är riktlinjer för hur kommunens skog ska skötas är levande dokument 
och bör kontinuerligt revideras. Kommunens gröna skogsbruksplan revideras årligen, där 
utförda åtgärder under året dokumenteras. 
 
För skogspolicyn finns det inga riktlinjer för hur ofta den ska revideras. Eftersom 
nuvarande skogspolicy har varit gällande i 8 år och det har skett en del förändringar i 
skogsskötseln sedan dess så har jag tillsammans med mina kollegor på kommunens 
parkenhet gjort en revidering av skogspolicyn/ riktlinjerna för skogen. Denna har gjorts för 
att på ett tydligt sätt förmedla de mål och riktlinjer Karlshamns kommun har för 
kommunens skogsinnehav. Det framtagna förslaget innehåller nya riktlinjer för skötseln av 
Karlshamns kommuns skogsinnehav.  
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Linnéa Persson daterad 2017-01-26 
 Riktlinjer för skötseln av Karlshamns kommuns skogsinnehav 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Kommundirektör Daniel Wäppling  
Tf. gatu- och parkchef Jonas Johansson  
Utredningsingenjör Linnéa Persson 
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§ 28 Förslag till Karlshamns kommun - Hundrastgård vid stationsområdet 2017/179 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att medborgarförslagets synpunkter överlämnas till beaktande i utredningen om 
hundrastgård 
 
att inga beslut tas om hundrastgård under tiden utredningen om hundrastgård pågår. 
 
Sammanfattning 
 
Till tekniska nämnden har inkommit ett medborgarförslag om att anlägga hundrastgård vid 
stationsområdet i Karlshamn.  
 
Kommunstyrelsen utreder för närvarande frågan om hundrastgårdar i Karlshamns 
kommun. Utredningen beräknas att vara klar till sommaren 2017. Synpunkter som tidigare 
inkommit i frågan kommer att beaktas i utredningen. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från t.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson daterad 2017-01-31 
 Inkommit förslag till Karlshamn 
 Delegationsbeslut från administrativ chef Jens Odevall 

 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
T.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson 
Kommunstyrelsen 
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§ 29 Förslag till Karlshamns kommun - anläggande av hundrastgård 2016/4618 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att medborgarförslagets synpunkter överlämnas till beaktande i utredningen om 
hundrastgård 
 
att inga beslut tas om hundrastgård under tiden utredningen om hundrastgård pågår. 
 
Sammanfattning 
 
Till tekniska nämnden har inkommit ett medborgarförslag om att anlägga hundrastgård i 
Karlshamn.  
 
Kommunstyrelsen utreder för närvarande frågan om hundrastgårdar i Karlshamns 
kommun. Utredningen beräknas att vara klar till sommaren 2017. Synpunkter som tidigare 
inkommit i frågan kommer att beaktas i utredningen. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från t.f. gatu- och parkchef Jonas Johanssondaterad 2017-01-31 
 Inkommit förslag till Karlshamn 
 Delegationsbeslut från administrativ chef Jens Odevall 

 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
T.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson 
Kommunstyrelsen 
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§ 30 Förslag till Karlshamns kommun - att hela Långasjönäsvägen asfalteras 2016/3303 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att inte asfaltera Långasjönäsvägen med hänsyn till de naturvärden som finns i området. 
 
Sammanfattning 
 
Till tekniska nämnden har inkommit ett medborgarförslag om att asfaltera hela den 
enskilda vägen Långasjönäsvägen för att på så sett få en bra asfalterad runda runt 
Långasjön för att kunna åka inlines och rullskidor. 
 
Tekniska nämnden har tidigare fattat ett positivt beslut om att asfaltera berörd väg och att 
pengar för detta arbete skulle sökas i kommande budgetarbete. Dock har denna åtgärd 
prioriterats ner i samband med att det har gjorts besparingar inom tekniska nämnden 
ansvarsområde. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från t.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson 2017-01-31 
 Inkommit förslag till Karlshamn 
 Delegationsbeslut från administrativ chef Jens Odevall 

 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att Långasjönäsvägen inte ska asfalteras med hänsyn 
till de naturvärden som finns i området. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) ställer frågan om tekniska nämnden beslutar i enlighet med 
sitt yrkande och finner att detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
T.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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§ 31 Byte av belysningsstolpar i Vekerums by/Klaven 2016/4506 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att belysningsanläggningen byts ut om tillräckliga medel för samförläggningsprojekt 
(1311) förs över till år 2017 i under- och överskottshanteringen för år 2016. 
 
Sammanfattning 
 
Till tekniska nämnden har inkommit en skrivelse från Vekerums Fastighetsägarförening 
om att, i samband med att elförsörjningen läggs ner i marken i området, byta ut 
belysningsstolparna för att få en modern och bättre fungerande anläggning. 
 
Enligt E.ON:s planering skulle markförläggningen ske under 2016 varför tekniska nämnden 
har medel för arbetet med belysningsstolparna samma år. Då E.ON:s projekt fördröjts till 
2017 måste medlen för samförläggning föras över till 2017 om projektet ska kunna 
genomföras. Beaktas inte samförläggningsvinsterna är det tveksamt om Karlshamns 
kommun i nuläget prioriterar att byta ut de aktuella belysningsstolparna. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från t.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson daterad 2017-01-31 
 Skrivelse från Vekerums Fastighetsägare Förening 

 
Beslutet skickas till 
 
Vekerums Fastighetsägare Förening 
T.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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§ 33 Tekniska nämndens yttrande över förslag till Karlshamn att införa parkeringsappen 
Parkera i Blekinge 2016/4620 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att inte införa parkeringsapplikationen Parkera i Blekinge. 
 
Sammanfattning 
 
Båda mobilparkeringsoperatörerna som finns att tillgå i Karlshamns kommun erbjuder 
användarvänliga applikationer som kontinuerligt utvecklas. Det finns därför inget behov 
att införa ytterligare tjänster för mobilparkering. 
 
Det finns en fungerande marknad för mobilparkeringsoperatörer som gör att operatörerna 
ständigt måste förbättra sina tjänster och vara kostnadseffektiva för att inte tappa 
marknadsandel. Med hänsyn till detta är det rimligare att använda marknadens utbud 
istället för att utveckla egna applikationer alternativt använda andra kommuners 
egenutvecklade applikationer som med stor sannolikhet riskerar att läggas ner om inte 
stora resurser investeras kontinuerligt för utveckling. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Per Ingströmer daterad 2017-01-26 
 Inkommit förslag till Karlshamn 
 Delegationsbeslut från administrativ chef Jens Odevall 

 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Trafikingenjör Per Ingströmer 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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§ 34 Beslutsuppföljning februari 2017 2017/8 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning februari 2017. 
 
Följande ärenden flyttas fram: 

 Tubbaryd nybyggnad av kontor- och omklädningsrum projekt 1136, flyttas fram till 
april 2017. 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete inom tekniska nämndens ansvarsområde, flyttas 
fram till mars 2017. 

 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson 2017-01-31. 
 Beslutsuppföljning februari 2017 - lista 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Va-chef Marika Wennberg 
Utredningsingenjör Peter Hammarström 
Trafikingenjör Per Ingströmer 
Personalutvecklare Berith Håkansson 
T.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson 
Utvecklingsstrateg Anneli Karlsson 
Byggnadsingenjör Bodil Gustafsson 
Måltidschef Christina Svensson 
VA-strateg Linda Holm 
Miljöingenjör Jesper Bergman 
Fastighetsförvaltare Lars Persson 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 35 Handlingar för kännedom februarisammanträdet 2017/8 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Härmed anmäls handlingar för kännedom under perioden 2017-01-04 – 2017-01-31. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson 2017-02-01 
 Förteckning över handlingar för kännedom under perioden 2017-01-04 – 2017-01-

31. 
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§ 36 Redovisning av delegationsbeslut t.o.m. 2017-01-31 2017/8 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Härmed anmäls delegationsbeslut fattade under perioden 2017-01-04 – 2017-01-31. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson 2017-02-01 
 Förteckning över fattade beslut på delegation under perioden 2017-01-04 – 2017-

01-31. 
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§ 37 Information från presidiet / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om trafiksituationen vid Hinsetunneln. 
Trafikingenjören har fått i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder. 
 
Vice ordförande Anneli Bengtsson (S) informerar om möte med Brottsförebyggande Rådet 
med representant från polismyndigheten om projektet Säker Skolväg. Kontroller av 
nykterhet och hastigheter har utförts i anslutning till skolor. 
 
En trygghetsenkät har skickats ut till invånare i Karlshamns kommun. För att öka 
tryggheten i Karlshamn ska flera insatser göras bland annat att Polis och Räddningstjänst 
ska synas ute mer. Även nattvandrande föreningar ska bidra till ökad trygghet. 


